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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Levering van hybride 
terreinwagens ten behoeve van DIW - wijziging procedure. 
Kennisname.

In vergadering van 28 mei 2020 heeft de provincieraad het plaatsen van een 
overheidsopdracht voor het leveren van hybride terreinwagens goedgekeurd en als 
wijze van gunnen de openbare procedure gekozen. De provincieraad keurde tevens 
het bestek voor de opdracht goed.

De opdracht werd op 29 mei 2020 voor publicatie verzonden. Op 1 juli 2020, 
uiterste datum voor het indienen van de offertes werd echter geen enkele offerte 
ontvangen.

De vlootbeheerder van DFM en het team Overheidsopdrachten zijn op zoek gegaan 
naar mogelijke inschrijvers. Het voorwerp van de opdracht, voertuigen met hybride 
aandrijving en terreincapaciteiten is erg specifiek. Voor zover kon worden nagegaan 
kunnen binnen de budgettering van de opdracht enkel Mitsubishi en Toyota een 
dergelijk voertuig leveren. Andere potentiële kandidaten zoals Land Rover komen 
met een prijs die meer dan het dubbele van het budget bedraagt helemaal niet in 
aanmerking.
We hebben ook navraag gedaan en bij Toyota bleek het niet indienen van een 
offerte te wijten aan een misverstand tussen invoerder en dealer. Mitsubishi had de 
opdracht niet opgemerkt.

Artikel 42 §1 1° c)  van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 
voorziet dat wanneer er in het kader van een openbare procedure geen offertes 
ontvangen worden, een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kan 
gebruikt worden om de opdracht te gunnen.

Het bestek van de opdracht werd aangepast aan deze laatste procedure, zonder 
wijziging van de voorwaarden.

In zitting van 23 september heeft de deputatie de wijzigding van procedure en 
verdere onderhandelingen met Mitsubishi en Toyota goedgekeurd.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 3 september 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;



Gelet op Artikel 42 §1 1° c)  van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 
2016;

Overwegende dat voor de opdracht voor het leveren van hybride terreinwagens in 
het kader van een openbare procedure geen offertes werden ontvangen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad neemt kennis van het verloop van de openbare procedure voor 
levering van hybride terreinwagens en de beslissing van de deputatie om de 
plaatsing verder te zetten in de vorm van een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.


